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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  229338 - 2012 data 02.07.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 4214034, fax. 0-77 4214032. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

• W ogłoszeniu jest:  Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki ( w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): 

wykaŜą, Ŝe w w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi o charakterze i złoŜoności 

podobnej do przedmiotu zamówieniatj. minimum dwie usługi polegające na opracowaniu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, o 

powierzchni minimum 500ha kaŜda, z podaniem ich rodzaju i wartości brutto, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane 

naleŜycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał prace 

planistyczne dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie objęte zamówieniem o łącznej 

powierzchni minimum 500ha. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów,a następnie 

dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać 

jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki ( w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): 

wykaŜą, Ŝe w w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi o charakterze i złoŜoności 

podobnej do przedmiotu zamówienia tj. minimum dwie usługi polegające na opracowaniu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, 

miejsko-wiejskim lub miejskim o powierzchni minimum 500ha kaŜda, z podaniem ich rodzaju i 

wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 

usługi te zostały wykonane naleŜycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca 

wykaŜe, Ŝe wykonał prace planistyczne dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie objęte 

zamówieniem o łącznej powierzchni minimum 500ha.Zamawiający sprawdzi kompletność 

dokumentów,a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/ nie 

spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów..  



• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest:  10.07.2012 godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Murowie ul. 

Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 10 / sekretariat/.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 13.07.2012 godzina 12:00 miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. 

Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 10 / sekretariat/..  


